Projekt
UCHWAŁA Nr XXXVI/406/10
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 11 października 2010r.
w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. „Wspólny rozwój – ja
w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Na podstawie art.18 ust .1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr
153poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116
poz.1203; z 2005r Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48
poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; z
2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr106 poz. 675)
Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§1
Gmina Biała przystępuje do realizacji projektu pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a
mama w pracy II” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałąnie 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
§ 2
Zapewnia się środki finansowe w budżecie Gminy Biała w kwocie 6.969,48 zł, stanowiącej
równowartość wkładu własnego wynoszącego 1,5 % wartości projektu w podziale na
poszczególne lata realizacji projektu:
rok 2010 - 4.000,00 zł
rok 2011 – 2.969,48 zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku konkursowego o dofinansowanie
projektu „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” , współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki- Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej , Gmina Biała realizuje projekt obejmujący
wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, który zakłada
m.in.wydłużenie czasu pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wprowadzenie
dodatkowych zajęć, jak logopedia, rytmika, zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, zajęcia
plastyczne, oraz wycieczki w każdej placówce. W ramach projektu placówki przedszkolne
zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt i pomoce edukacyjno-dydaktyczne,( m.in. laptopy,
po jednym na placówkę, sprzęt muzyczny, nagłaśniający ) .Realizacja projektu ustalona jest
na okres 10 miesięcy tj. od września 2010r. do końca czerwca 2011r. W wyniku
zakończonych w dniu 30 września 2010r. negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Opolu wartość projektu wyniesie 464.632 zł , w tym dofinansowanie z EFS w kwocie
457.662,52 . Do realizacji projektu wymagany jest wkład własny gminy w wysokości 1,5%
wartości projektu, co stanowi kwotę 6.969,48 zł.
Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wymagana jest m.in. uchwała o
przystąpieniu Gminy Biała do realizacji projektu oraz zabezpieczeniu wkładu własnego ,
dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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